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PRISER
Indstik

Produktinformation Indstik i NORDJYSKE Stiftstidende

Priser – vægt maks. 100 gram:        
Uanset ugedag  Kr. 43.250         
  
Vægt over 100 gram:  + 25 %

Leveringsoplag:
Lørdag/Søndag   29.500 eksemplarer
Øvrige ugedag  28.200 eksemplarer
  
Indstik i dele af oplaget:
Aalborg   50 % af prisen
Vendsyssel   40 % af prisen
Himmerland   30 % af prisen
Thisted   30 % af prisen
  
Pris for grafisk assistance   Kr. 500 pr. time 
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Formatstørrelse (bilag / indstik):
Maks. 400 x 280 mm (FB x FL)
Min. 148 x 105 mm (FB x FL)
Sideantal/tykkelse og vægt aftales fra 
gang til gang. Vægt minimum 20 gram 
pr. enhed. Dog kan enkelt ark, størrel-
se A4 køres hvis disse er ¼ falset, min 
papirvægt 80 gr. .Der skal påregnes op 
til 10 % spild ved produkter under 20 
gram. Alt over 20 gram op til 2,5% spild. 
Speciel formater med flap, eller med-
meget glat eller stift omslag skal testes 
før godkendelse til indstik. Tynde indstik 
må ikke leveres med hæfteklammer der 
er tykkere end produktet.
Med mindre andet er aftalt, skal der 
ALTID fremsendes en ”dummy” 1 uge 
før indstiknings dato.

Antal i bundter:
Antal i bundter skal være ensartede. 
Produkterne må ikke være krydsvendte i 
samme bundt (kun ét stød pr. bundt).
Bundthøjden SKAL være 10-12 cm 
(en håndfuld).

Ingen snore om bundterne:
Kom ikke bånd eller plastik omkring de 
enkelte bundter. Dette koster både tid 
og materiale. Omsnøring kan også be-
skadige produkterne.

Brug Euro Paller:
Der bør med gaffeltruck være muligt at 
køre med pallen fra alle 4 sider.

Brug karton:
Et robust stykke karton bør lægges på 
pallen således, at det nederste lag ikke 
bliver ødelagt.

Adskillelse med karton:
For at øge stablens interne styrke bør 
der være en adskillelse med et stykke 
karton imellem hvert lag.

Vægt pr. palle:
Max. 800 Kg.

Pallens Højde:
Max. 120 cm.
Placér et robust dække på toppen af 
den færdige palle:
Skal pallerne stables, skal dækket være 
af træ. Ellers er karton tilstrækkeligt.

Byg pallen op som når man murer et hus:
Stabel bundterne på pallen, så lagene 
låser hinanden (stables i forbandt).

På mindst 2 af siderne placeres palle 
sedler indeholdende:
- Afsender og modtager
- Indstikkets navn
- Dato for indstikning i avisen
- Pallens totale vægt
-  Antal indstik pr. bundt, på pallen og 

totalt

Pallens endelige indpakning 
før transport:
-  Pak ALDRIG film om pallen:

Produkterne bliver klemt,og de kan 
ikke ånde

- Brug gerne palle kasse i pap m/låg
-  Stabiliser pallen med 2 spændbånd i 

hver retning.

De færdigtrykte produkter afleveres
senest kl. 9.00 – 3 hverdage før 
indstikning – hos:
Leveringsadresse ved udgivelse
mandag til fredag:
Avis-Tryk
Hornbjergvej 9, Port 6, 8543 Hornslet
Leveringsadresse ved udgivelse
lørdag-søndag:
Erritsø Tryk, Att. Pakkeriet
Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst
Af pallesedler skal følgende fremgå:
• Indstikkets titel
• Hvor skal det indstikkes 
   (NORDJYSKE Stiftstidende)
• Udgivelsesdato
• Antal

VEJLEDNING Indstik

Retningslinjer for levering af indstik til Nordjyske Stiftstidende

På mindst 2 af siderne placeres palle 

Formatdefinition
FB: Formatbredde
FL: Formatlængde
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